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IN BENIN  

Bedankt voor uw interesse in ons werk. Met dit voorstel 

brengen we graag een project in Benin onder uw aandacht. In 

dit project werken we in 2018 en 2019 met de Beninse 

organisatie Dedras aan banen en toekomstperspectief voor 

jongeren.   

 

Problematiek 

Het West-Afrikaanse land Benin kent een geschiedenis van 

armoede. En hoewel we op dit moment economische groei zien, 

kampt het land nog steeds met grote uitdagingen. Veel gezinnen 

hebben meerdere maanden per jaar te maken met 

voedseltekort, terwijl door de groeiende bevolking de vraag naar 

voedsel alleen maar verder stijgt. De economie van Benin drijft 

op de landbouw en veel mensen werken in deze sector. Maar een 

gebrek aan kennis, middelen en ondernemerschap leiden er toe 

dat boeren over het algemeen weinig produceren en nog minder 

verdienen. 

 

Toch liggen er prachtige kansen voor de agrarische sector van 

Benin. Het land is vruchtbaar en er zijn genoeg potentiële 

arbeiders. 63% van de inwoners van Benin valt in de 

leeftijdsgroep van 0-24 jaar. Jaarlijks komen er in Benin dan ook 

veel jongeren bij op de arbeidsmarkt. Duizenden jongeren die nu 

werkloos zijn zouden aan de slag kunnen in de agrarische sector. 

Met de juiste kennis, financiële steun en toerusting kunnen deze 

jongeren zorg dragen voor de schepping en een verschil maken 

voor hun land en families. 

 

Doelen 

Dit project richt zich op twee grenzende gemeenschappen in 

midden-Benin: Bembereke en Sinende (zie kaartje). In deze regio 

zetten Woord en Daad en haar christelijke partnerorganisatie 

Dedras zich van 2016 tot en met 2019 in voor werkgelegenheid 

voor ten minste 500 jonge mensen (60% vrouwen) in de 

landbouwsector. Zodat de sector een positieve impuls krijgt en 

jongeren geleerde technieken en nieuwe middelen in kunnen 

zetten. Om uiteindelijk het welzijn van landbouwhuishoudens te 

verbeteren en te zorgen dat er genoeg voedsel wordt 

geproduceerd voor iedereen. 

 

 

 

 

Inwoners:   11 miljoen 

Hoofdstad:  Porto Novo 

Plek op Human Development 

Index:  167 van 188 

Gemiddelde leeftijd: 18.2 



Werkgelegenheid voor jongeren in Benin 

Hoe bereiken we dat? 

Om jongeren passend op te leiden worden in het project ‘Agri Job’ trainingsprogramma’s ontwikkeld en 

aangescherpt. Daarbij wordt rekening gehouden met de marktvraag en de meest gevraagde agrarische 

banen. Zodat jongeren concreet met het geleerde aan de slag kunnen. Daarnaast worden jongeren ge-

prikkeld om na te denken over innovaties en om ondernemerschap te  tonen.  

 

Concreet worden in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 100 jongeren krijgen een christelijke en agrarische beroepsopleiding. Waarin ze leren een boeren-

bedrijf op te zetten, plannen te maken, innovatieve middelen en technieken te gebruiken en gewas-

sen te laten groeien. 

 50 jongeren krijgen toegang tot een microkrediet als ze een 

goed plan hebben om het geld in te zetten en hun bedrijf te 

laten groeien. 

 50 jeugdinitiatieven gericht op innovatie, verwerking en mar-

keting van agrarische producten krijgen support om uit te 

groeien. Een voorbeeld van zo’n initiatief is bijvoorbeeld een 

fabriekje om geproduceerde noten te verpakken of de ont-

wikkeling van een waterpomp die boeren kunnen gebruiken 

voor irrigatie. 

 In samenwerking met de lokale overheid wordt gewerkt aan 

de promotie van jeugdwerkgelegenheid en goede arbeidsom-

standigheden voor jongeren. Daarnaast wordt het dialoog 

tussen lokale autoriteiten en niet-overheidsactoren, zoals het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, gestimuleerd.  

  

 

Dit project heeft alles met rentmeesterschap te maken. Rentmeesterschap is het goed omgaan met 
mensen, met het milieu, en met de middelen die we daarvoor hebben. Zoals God bevolen heeft na de 
schepping. Daarom stimuleert Woord en Daad in al haar landbouwprogramma’s, zo ook in dit project, 
drie richtlijnen: 

 God gaf ons het scheppingsmandaat. Het is belangrijk de schepping te bewaren, te bebouwen en te 
onderhouden, in plaats van landbouwgrond te verwaarlozen of juist uit te putten. Ook met het oog op 
de komende generaties. 

 Vertrouwen is cruciaal. Vertrouwen op God wat betreft de oogst en een zegen over de gedane arbeid. 
En daarnaast ook vertrouwen in handelsrelaties. Woord en Daad stimuleert wederzijds vertrouwen 
en eerlijke onderhandeling, juist in een land als Benin waar onderdrukking en onrecht aan de orde van 
de dag zijn. 

 Werk is een roeping. Werken in de agrarische sector is niet ondergeschikt, zoals veel jongeren in 
Benin denken. Het is een roeping van God om Zijn schepping te verzorgen, bebouwen en laten 
floreren. 

Deze drie lijnen geven we de jongeren in Benin mee! Zodat ze enthousiast worden voor het werk in de 

agrarische sector en beseffen dat er wel degelijk prachtige kansen liggen. Waarmee ze hoop kunnen 

creëren voor henzelf, hun families en hun regio. 
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Helpt u mee een verschil te maken voor jongeren in Benin? 

Wij nodigen u graag uit zich aan dit project te verbinden in 2018 en 2019. Om zo samen kansen te 

creëren voor jongeren in Benin.  

 

In totaal is er voor dit project in 2018 en 2019 nog een bedrag van € 115.461 nodig voor dit project. Dit is 

inclusief de opslagen en de kosten voor projectmanagement van Woord en Daad. Mooi nieuws is dat de 

Europese Unie dit project ook steunt en uw bijdrage verdubbelt! 

We geven u graag meer informatie over dit project of het budget als u dat wilt. We zien uw reactie graag 

tegemoet. 

Werkgelegenheid voor jongeren in Benin 

Adiza Bagoudou vertelt over de impact van het project op haar leven: 

 

“Ik ben groenteler sinds 10 jaar en ik produceer onder andere tomaten, pepers en sla. Toen ik 

net begon  in de groenteteelt verdiende ik niet veel. Ik gebruikte geen kunstmatige irrigatie-

methoden en omdat ik afhankelijk was van de regen produceerde ik maar vier maanden per jaar. 

Voordat ik werd getraind door dit project verkocht ik ongeveer 170 kilo groente.  

 

Sinds de training verkoop ik per jaar 885 kilo! Mijn inkomen is mede daardoor op jaarbasis veel 

hoger geworden, omdat ik nu 12 maanden per jaar mijn groente verbouw. Daarnaast produceer 

ik groente waar veel marktvraag naar is. Volgend jaar zal mijn bedrijfje nog verder groeien dank-

zij groenteteeltapparatuur vanuit het project!” 


